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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo selecionar e analisar bibliograficamente de que forma a 

literatura apresenta as discussões de gênero no ambiente escolar. Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, e os artigos foram selecionados na base de dados da Scielo e da Biblioteca 

Virtual em Saúde. A partir das experiências e da vivência de fortes tensões acerca das 

relações de gênero e sexualidade enquanto bolsistas PIBID do subprojeto Educação Física nas 

escolas parceiras de Diamantina-MG, buscou-se neste trabalho compreender se as separações 

por gênero são frequentes nas aulas de educação física de outras escolas e porque ela 

acontece, bem como os discursos proferidos pelos professores para justificarem esta divisão. 

Foram encontrados 20 artigos a partir das palavras chaves Educação Física e Sexualidade, 

Educação Física e Gênero. Os artigos foram analisados a partir de três categorias: A 

segregação feminina; homossexuais, travestis e transgêneros na escola e as estratégias 

encontradas para superar as divisões de gênero nas aulas de educação física. Observamos após 

análise que para a categoria da segregação feminina, há a predominância das relações de 

desigualdades de gênero na sociedade, já alguns autores dão maior ênfase no posicionamento 

da escola e como ela reproduz a divisão sexista instituída na sociedade enquanto outros fazem 

a análise a partir das aulas de Educação Física. Na segunda categoria, para os autores, os 

olhares são treinados para perceber, filtrar e julgar o diferente, e é o que acontece com os 

homossexuais, travestis e transgêneros na escola, e por último, entre algumas estratégias 

sugeridas os autores salientam a importância do professor, mediador do conhecimento, 

auxiliar na reflexão dos alunos sobre múltiplas representações e comportamentos de homens e 

mulheres. Por fim, sinalizamos acreditar que estamos no caminho certo, atravessar fronteiras, 

discutir e propor debates no ambiente escolar, a partir da compreensão de que a diversidade 

existe e não deve ser utilizada para classificar pessoas. Todos merecem respeito, e a 

conscientização disso é um dos grandes benefícios de se trabalhar gênero na escola. 



 

ABSTRACT 

 

The present study aimed to select and analyze bibliographically how the literature presents the 

discussions of gender in the school environment. This is a bibliographical research, and the 

articles were selected in the database of Scielo and the “Biblioteca Virtual em Saúde”. Based 

on the experiences of strong tensions about gender and sexuality relations, as a PIBID 

fellowship of the Physical Education subproject in the partner schools of Diamantina-MG, 

this study sought to understand if gender separations are frequent in physical education 

classes in other schools and why it happens, as well as the discourses spoken by teachers to 

justify this division. 20 articles were found from the key words “Educação Física e 

Sexualidade” and “Educação Física e Gênero”. The articles were analyzed from three 

categories: female segregation; homosexuals, transvestites and transgender at school; and the 

strategies found to overcome gender divisions in physical education classes. We observe after 

analysis that for the category of female segregation, there is a predominance of the relations 

of gender inequalities in society. Already some authors give greater emphasis on the 

positioning of the school and how it reproduces the sexist division instituted in society, while 

others, make the analysis from the Physical Education classes. In the second category, for the 

authors, the eyes are trained to perceive, filter and judge the different, and this is what 

happens to homosexuals, transvestites and transgender in school, and finally, among some 

suggested strategies, the authors emphasize the importance of the teacher, mediator of 

knowledge, to help students reflect on multiple representations and behaviors of men and 

women. Finally, we signal that we believe we are on the right track, cross borders, discuss and 

propose debates in the school environment, from the understanding that diversity exists and 

should not be used to classify people. Everyone deserves respect, and awareness of this is one 

of the great benefits of working gender in school. 
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1 INTRODUÇÃO 

Há muito tempo que a mulher tem lutado pelos seus direitos, pela melhora na qualidade de 

vida, por espaço e maior participação social. Sabe-se que no processo histórico social as 

mulheres foram consideradas escravas e objetos sexuais. Sem direito a voz, realizavam tudo o 

que lhes era imposto. Úteis apenas para cuidar dos filhos, executar as tarefas domésticas e 

satisfazer sexualmente os homens e, infelizmente, ainda são tratadas dessa forma em alguns 

lugares. A superioridade masculina se dá através da cultura, em diferentes formas de se 

educar homens e mulheres, o que estipula competências específicas para cada gênero.  

A importância do estudo das representações sociais de gênero radica em visibilizar e 

questionar as crenças, os valores, os supostos ideológicos que estabelecem, com 

base nas diferenças biológicas, a descrição diferenciada de características e roles 

sociais que situam a mulheres e a homens em distintas posições. O conceito 

“gênero” põe de manifesto a relação desigual entre mulheres e homens enquanto 

sujeitos sociais. (SANTOS, T. C. B. 2009, p, 23) 

 

Segundo Scott (1995) gênero é uma categoria relacional, uma vez que considera o outro 

sexo baseando-se na presença e ausência de determinadas características. Logo, não existe 

masculino sem o feminino e não existe feminino sem masculino.  

A autora anteriormente referida, em sua obra “Gênero: uma categoria útil para análise 

histórica”, afirma que a ligação integral entre dois aspectos definem gênero: no primeiro o 

gênero é construído sobre a base da percepção da diferença sexual, e no segundo, gênero é 

tratado como uma forma primária de dar sentido às relações de poder. 

A diferenciação inicia-se em casa, as meninas brincam geralmente com brinquedos que 

simulam atividades das intituladas ‘’donas de casa’’ com bonecas, “fogõezinhos” e usam 

roupas cor de rosa. Os meninos brincam com brinquedos e atividades que simulam força e 

coragem, como carrinhos, lutas e usam roupas azuis. Notavelmente existe a continuidade 

destes estereótipos na escola, principal instituição responsável pela construção e 

questionamento dos valores sociais.  

Desta forma, pode-se afirmar que no decorrer dos anos, construiu-se conceitos 

preeminentes referentes ao ser feminino e ao ser masculino. Os comportamentos tidos como 

apropriados para meninas e meninos foram determinados no decorrer da história, gerando 

assim uma construção de identidade de gênero masculina e feminina. 

Em análise das aulas de Educação Física nos dias atuais, percebe-se que a separação entre 

sexos vai além do que pode-se considerar aceitável. Quando tal divisão não se dá por parte 

dos professores, se dá através de exclusões feitas pelos próprios alunos.  Os meninos que se 

exaltam por se sentirem superiores às meninas em determinadas práticas corporais, e as 



10 

 

meninas que se excluem, pois praticar junto dos meninos é o mesmo que não participar. Para 

as meninas evidencia-se que não há inclusão, sendo que os meninos ignoram a presença das 

mesmas. 

Através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID no 

subprojeto Educação Física foi possível considerar as experiências nas escolas públicas de 

Diamantina-MG. Foi perceptível uma frequência significativa de separação de gênero durante 

a realização das aulas, logo decidiu-se por abordar e discutir esta temática, bem como apontar 

possíveis estratégias para suavizar sua constância. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), (BRASIL, 1998) diante das questões de 

gêneros citam que é de fundamental importância às aulas mistas, visando favorecer assim 

meninos e meninas a serem respeitosos e tolerantes, evitando-se a estereotipia. A partir desta 

afirmação, levanta-se o questionamento: O que leva os professores de educação física a 

aplicarem suas aulas de forma separada, em que meninos recebem um tratamento de acordo 

com a sua pseudo-superioridade e as meninas recebem outro tratamento com sua pseudo-

fragilidade? E ainda, como esta prática pode influenciar diretamente nas aulas de educação 

física e no desenvolvimento do aluno?  

Além do PCN, existe a lei de n° 46/1986 de 14 de outubro que diz: “assegurar a igualdade 

de oportunidade para ambos os sexos nomeadamente através de práticas de coeducação e da 

orientação escolar e profissional, e sensibilizar, para o efeito, o conjunto dos intervenientes no 

processo educativo”. 

No entanto, estipular leis e padrões para favorecer a igualdade de gênero na sociedade em 

geral, se torna insuficiente quando a principal mudança deve ser feita no modo de pensar e 

agir dos indivíduos.  

Deste modo, devido a consciência do quanto a cultura interfere sobre o comportamento 

das crianças buscou-se analisar bibliograficamente no presente trabalho como os aspectos do 

gênero são tratados na educação física escolar, discutir o papel do professor em relação à 

diferenciação de gênero que são impostas historicamente pela sociedade e seus impactos nas 

aulas de educação física, além de apontar possíveis estratégias para problematizar as 

manifestações deste fenômeno.  

 



11 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Educação Física em sua concepção 

 

Em 1997, os PCN’s referiram-se à Educação Física como uma possibilidade de vivenciar 

diferentes práticas corporais advindas de diversas manifestações culturais existentes. 

Destacam-se dentre elas as danças, esportes, lutas, ginásticas e jogos.  Estes compõem um 

vasto patrimônio cultural que deve ser reconhecido e valorizado, e desta forma possibilitar 

através de suas práticas  a criação do processo de autonomia aos alunos, incentivando-os a 

refletir e explorar sobre suas possibilidades corporais.  

O conceito de cultura corporal começou a ser utilizado no Brasil na década 80, período 

que deu margem as críticas à esportivização da Educação Física. Dieckert (1985) quando 

citado por Marcílio S. J. et al. (2011) no Coletivo de Autores através do ponto de vista do 

“esporte para todos”, busca em sua obra estabelecer uma cultura corporal mais humana e 

própria do povo brasileiro. Utilizar a cultura do  Brasil  como fator influenciador para as 

práticas corporais, como por exemplo, a capoeira, danças regionais, jogos de diferentes 

regiões, dentre outros. 

 Soares et al. (1992, p. 62)  trataram o conceito de cultura corporal de movimento  com a 

afirmativa: "os temas da cultura corporal, tratados na escola, expressam um 

sentido/significado onde se interpenetram, dialeticamente, a intencionalidade/objetivos do 

homem e as intenções/objetivos da sociedade". 

De forma clara Escobar (1995) explicita o projeto histórico que defende um projeto 

socialista, este voltado para a crítica ao sistema vigente a partir de uma proposição 

contextualizada e transformadora. Para a autora, cultura corporal refere-se ao "amplo e 

riquíssimo campo da cultura que abrange a produção de práticas expressivo-comunicativas, 

essencialmente subjetivas que, como tal, externalizam-se pela expressão corporal" 

(ESCOBAR, 1995, p. 94). 

Nesse sentido, Soares (1996) afirma que: 

 
A educação física está na escola. Ela é uma matéria de ensino e sua presença traz 

uma adorável, uma benéfica e restauradora desordem naquela instituição. Esta 

desordem é portadora de uma ordem interna que lhe é peculiar e pode criar, ou vir a 

criar uma outra ordem na escola (SOARES, 1996, p.7). 

 

Através da Educação Física e do comportamento dos alunos durante sua prática, pode-se 

identificar em qual ambiente o indivíduo está inserido, as características de sua personalidade, 

seu caráter e seus vocabulários específicos. O seu vocabulário apresenta-se como componente 
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curricular de reconhecida importância no desenvolvimento dos processos acima mencionados, 

bem como os aspectos motores, afetivos e cognitivos, a partir do movimento e do 

conhecimento do corpo. 

A Educação Física é uma disciplina com conteúdos próprios, que deve estar ligada a um 

conjunto de conhecimentos em consonância com a educação em geral. A Educação Física 

incialmente precisa identificar os objetivos, conteúdos, métodos de ensino e de avaliação em 

função de características, necessidades histórico sociais nos quais estão envolvidos.  Do 

contrário, caso não seja abordado da forma referida, cria-se uma Educação Física Escolar 

negligenciada, sem conteúdo e princípios definidos para sua prática (OLIVEIRA, 1991, citado 

por DAOLIO, 2004), uma vez que na ausência de sistematização e organização o processo 

pedagógico pode ser prejudicado, e influenciar diretamente o desenvolvimento dos alunos. Os 

PCN’s destacam que:  

[...] entende-se que a Educação Física como uma área do conhecimento da cultura 

corporal de movimento e a Educação Física escolar como uma disciplina que 

introduz e integra o aluno na cultura corporal de movimento, formando o cidadão 

que vai produzi-la e transformá-la, instrumentalizando-o para usufruir dos jogos, dos 

esportes, das danças, das lutas e das ginásticas em beneficio do exercício crítico da 

cidadania e da melhoria da qualidade de vida (RODRIGUES, 2013). 

 

Ademais, a Educação Física contribui através do processo de socialização, criticidade e 

autonomia do indivíduo, e estes o acompanharão constantemente em qualquer situação, de 

forma singular que a difere das demais disciplinas. O formato de aula durante a educação 

física é totalmente contrário aos demais.  Há uma “desordem” necessária para que se alcance 

o ápice de seus objetivos, sem a necessidade de mesas, cadeiras ou paredes como espécie de 

barreiras de contenção aos alunos. É o momento de assumirem suas próprias personalidades, 

de se expressarem corporalmente, é um modo de desconstrução o modelo de padronização das 

outras aulas. Talvez, por essa razão, por a educação física considerar o aluno enquanto 

indivíduo compreendendo a sua totalidade e diferenças, intensificam-se as chances de 

aprendizado de forma significativa.  

Neste sentido, o professor utiliza de suas competências para buscar diferentes formas 

metodológicas para ministrar suas aulas. O mesmo oportuniza uma gama de possibilidades 

viáveis através do movimento, para que com essa metodologia os alunos alcancem os 

objetivos iniciais de maneira produtiva, qualitativa e criativa, e ainda nesse conjunto 

considera a individualidade de cada um na construção de novos conceitos. É imprescindível 

enquanto profissionais formadores de opinião e condutores do conhecimento, de habilidades e 

competências, legitimar a Educação Física escolar. E exercer assim, a profissão de forma 
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coerente a formação, a fim de que os alunos compreendam o verdadeiro significado da 

Educação Física no ambiente escolar. 

Por isso defende-se a disciplina no ensino de seus conteúdos essenciais, por se acreditar 

no melhor aproveitamento dos alunos, objetivando a clareza sobre os ensinamentos e não 

somente a replicação do chamado “decoreba” e sim, interiorizar verdadeiramente cada 

aprendizado. Isto realizado de tal maneira, em que a educação física lide diretamente como 

formadora de cidadãos, ferramenta capacitante ao indivíduo no sentido mais amplo, que assim 

como a Filosofia e outras disciplinas ligadas a área das ciências humanas, torna o aluno capaz 

de ser, pensar e agir em uma sociedade heterogênea e cercada por conflitos. 

Infelizmente, devido a vários fatores, a educação física tem dificuldade em consolidar essa 

essência, e a partir de então deixa de ser rigorosamente importante para o aluno quando não 

corresponde a um planejamento estruturado e torna-se apenas um ‘rola-bola’. Atualmente, na 

maioria das escolas, as aulas da disciplina são similares para todas as turmas. Todavia, sabe-se 

da heterogenia entre turmas em relação a níveis de ensino diferentes, que fazem as mesmas 

atividades, sem a mínima preocupação se as estratégias determinadas são ou não adequadas 

para seu nível de formação. Além disso, em algumas escolas com mais de um professor, não 

há planejamento conjunto e os alunos realizam repetidas atividades ano após ano.   

Como é possível pensar num currículo comum e eficiente, em que há interdisciplinaridade 

se, ao planejar as atividades letivas anuais, cada professor faz o seu planejamento 

individualmente? Ou, se por outros fatores como a não colaboração de todo um sistema que 

permite duas ou três turmas ao mesmo tempo numa mesma aula, precárias e limitadas formas 

de avaliação, falta de investimento material e que desqualifica os profissionais na sua 

formação continuada? Se não houver organização, investimento ou sistematização, não se 

consegue desenvolver uma aprendizagem relevante que supra as necessidades dos alunos. 

Daolio (2004) ressalta que os profissionais formados no período de 1980, e ainda hoje 

em algumas instituições, tinham e têm como foco principal o conhecimento voltado para a 

área biológica. Tais profissionais possivelmente não tiveram acesso às discussões 

socioculturais; o corpo descrito como um conjunto de sistemas e não como meio de expressão 

cultural. O esporte era de alto rendimento ou para passar o tempo, e era preponderante na 

formação inicial, não lidava-se com os fenômenos políticos e culturais da época. Entretanto,  

este estudo não tem o fim de  afirmar que o problema seja exclusivamente na formação 

profissional, mas observa-se que este é um importante fator e possível influenciador. Não é 

cabível de julgamento as características de tais profissionais, mas tenta-se minimamente 

refletir sobre a finalidade dessa Educação Física, sobre o que ela proporciona aos alunos, qual 
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a proposta  educacional para o ambiente escolar e principalmente que tipo de  profissionais  

desejamos nos tornar.  

 

2.2 Gênero e Educação Física 

 

A Sexualidade é do indivíduo, o indivíduo está presente na sociedade e a mesma lida 

com a sexualidade em diferentes situações e ambientes. Seja em casa, no trabalho, ou nas 

instituições em que frequentamos, e dentre elas a escola. Na escola encontram-se pessoas 

diferentes num mesmo local, normalmente crianças e jovens em desenvolvimento cheios de 

dúvidas e curiosidades. 

O termo sexualidade é abrangente, engloba inúmeros fatores e dificilmente encaixa-se 

em definição única e absoluta. Esta tem inicio desde que o indivíduo nasce, mas ganha formas 

de expressão mais significativas na adolescência com a puberdade, o que deve ocorrer por 

volta dos 12 anos de idade. Entretanto, sabe-se que na prática não se configura de tal forma.  

Segundo Marola et al. (2011) a sexualidade é definida por Carvalho, Rodrigues e 

Medrado (2005) como uma de suas dimensão, a biológica ou seja, o sexo que o indivíduo 

nasce com ele. A partir deste marco criam-se estereótipos sociais para categorizá-lo, o que se 

pode chamar de gêneros masculino ou feminino. O gênero é construído no contexto social, 

cultural e histórico no qual o sujeito se encontra inserido; por esta razão, vivenciam-se fortes 

tensões sobre as relações de gênero que, construídas culturalmente, assumem uma 

“superioridade” masculina fragilizando a sociedade, que passa a tratar o que é cultural como 

algo natural, de modo a dificultar um diálogo de igualdade entre homens e mulheres. 

Para Jurkewicz (1996) a primeira questão a se levantar quando fala-se em relações de 

gênero é: Afinal, o que é gênero? Segundo a autora, gênero é o sexo social definido, que não 

se confunde com a identidade sexual. Enquanto a identidade sexual é biológica – macho e 

fêmea -, o gênero é construído histórica, cultural e socialmente. Com isto pode-se dizer que o 

nascimento dá-se em machos ou fêmeas, mas os indivíduos fazem-se- homens ou mulheres, a 

identidade de gênero é como o mesmo se enxerga.  O fato de uma pessoa pertencer ao sexo 

masculino ou feminino se dá no momento da fecundação, de acordo com o par de 

cromossomas sexuais das células germinantes. A partir do terceiro mês de gravidez, fica 

estabelecido o sexo anatômico do indivíduo, o que caracteriza sua identidade sexual. 

Após o nascimento, é essencial para a família saber o sexo do bebê, através desta 

informação poderão escolher seu nome, comprar roupas direcionadas ao sexo em questão, 

pintar o quarto de rosa ou azul e até mesmo presenteá-lo com brinquedos intitulados como 
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masculinos ou femininos. Porém, o fato de possuir o órgão reprodutor de determinado sexo, 

não quer dizer necessariamente que o indivíduo vai se reconhecer como sua identidade sexual, 

pode-se construir sua identidade de gênero, que é por definição a forma como o indivíduo se 

reconhece ou a qual grupo sexual se sente pertencente. 

 

Apesar das fortes manifestações por meio do indivíduo, a sexualidade e as relações de 

gênero ainda são temas discutidos em baixa amplitude no âmbito escolar, que deveria abordar 

o assunto através de temas transversais nos diferentes componentes curriculares.  Inclusive 

nas aulas de educação física, por intermédio das inúmeras possibilidades de intervenção que 

são ofertadas. 

Vivencia-se atualmente na sociedade um julgamento equivocado de que o gênero 

masculino sempre irá se sobressair sobre o gênero feminino. O que por si, neutraliza e 

caracteriza o gênero feminino como frágil e dependente. Para Brah (2006, p. 14) “as 

desigualdades de gênero penetram em todas as esferas da vida”. Quando fala-se em 

desigualdades, logo remete-se a uma situação de separação, alguns desfrutam de mais 

privilégios do que outros. Neste caso, observa-se o fato de que apesar das diferenças entre 

homens e mulheres, e que devem ser respeitadas, não se justifica classificá-las numa 

perspectiva hierárquica, que padroniza uma suposta fragilidade feminina e virilidade e força 

masculina. Tais padronizações ocasionam a separação por gênero como forma de exclusão 

(SANTOS, 2011), em que um se subjuga a outro. 

Em sua instauração no Brasil, em meados do século XIX, a Educação Física 

valorizava primariamente o desenvolvimento físico e o corpo saudável, robusto e forte (corpo 

masculino), e este modelo perdurou por anos. (SANTOS, 2011). Sabe-se que a separação 

entre sexos  ainda é uma realidade muito frequente nas aulas de Educação Física. Trabalhar 

com os alunos de forma conjunta, em que meninos e meninas estejam lado a lado, auxiliando-

se mutuamente, é uma das possibilidades que o professor de Educação Física tem e que não 

deve ser descartada. Além disso, o professor trabalha diretamente com o corpo e o movimento 

humano, o que pode aproximar, de certa forma, os alunos das discussões em relação à 

identidade sexual e identidade de gênero.  

Sabemos que as mídias possuem repercussão expansiva como veículo informativo e 

influenciador em determinados valores e comportamentos. Torna-se nítido quando impregna 

nas pessoas uma determinada ideia ou até mesmo um ponto de vista já formado sobre algum 

assunto específico, e isso não é diferente quando o assunto em questão é a identidade sexual e 

a identidade de gênero. É justamente no decorrer da idade escolar, especialmente no período 
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da adolescência, que os jovens estão diretamente ligados às mídias e redes sociais, que os 

adolescentes necessitam da obtenção de maior conhecimento sobre o assunto, da sua 

exploração e sua construção histórica. Sabe-se que atravessam um processo biológico de 

amadurecimento e de descobertas, período esse compreendido como puberdade
1
; E a escola, 

de modo geral, se torna mais um ambiente de promoção a relações afetivas.  

Acredita-se que a função social da escola seja formar cidadãos críticos e conscientes 

para viver em sociedade. E por essa razão destaca-se a importância de se explorar a 

sexualidade e as relações de gênero por meio dos conteúdos obrigatórios, propondo debates e 

discussões, a partir do que é divulgado nos meios de comunicação. Entretanto, há questões 

que não podem ser desconsideradas: os professores encontram-se preparados para essa 

orientação? Possuem base de conhecimento científico para falar do problema? Entendem que 

a omissão dessa abordagem pode afetar o modo de se relacionar dos alunos? 

A partir das observações feitas e discussões enquanto bolsistas do PIBID (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) percebeu-se que os professores reproduzem 

nas suas aulas o modelo socialmente construído, priorizando os desejos dos meninos: mais 

habilidosos, voltando às aulas para os esportes coletivos de competição. Em sua grande 

maioria, as meninas não são aceitas, o que representa apenas mais um momento em que a 

diferenciação imposta pela sociedade, se evidencia inferiorizando o sexo feminino e a 

supervalorização do sexo masculino.  

Por outro lado, no Brasil desde 2015, algumas câmaras municipais, assembleias 

legislativas e o próprio Congresso Nacional começaram a debater o projeto de lei 867/2015, 

que possui a finalidade de proibir discussões políticas e relacionadas à sexualidade dentro da 

escola. Tais discussões são defendidas pelo grupo denominado “Escola sem Partido”, que 

elaborou um projeto de lei que ainda tramita na câmera dos deputados, que estabelece no 

artigo 3º:  

O Poder Público não se imiscuirá na orientação sexual dos estudantes nem permitirá 

qualquer prática capaz de comprometer o desenvolvimento de sua personalidade em 

harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada, 

especialmente, a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. 

 

Segundo o projeto de lei abordado, os professores e autores utilizam de suas aulas e 

obras para obter adesão dos estudantes em possíveis correntes políticas e ideológicas, e logo 

                                                 
1
Segundo a teoria Walloniana a puberdade se caracteriza por ser “a última e movimentada etapa que separa a 

criança do adulto que ela tende a ser. Nessa fase, ocorrem modificações fisiológicas impostas pelo 

amadurecimento sexual, provocando na criança profundas transformações corporais acompanhadas por uma 

transformação psíquica”. (DÉR e FERRARI, 2008, p. 59). 
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julgam os ensinamentos da escola incompatíveis com os que são ensinados por seus pais ou 

responsáveis. 

Esse projeto relata o incômodo que causa quando dá-se início ao pensamento crítico, e leva a 

reflexão: Porque a escola deve deixar de dialogar com seus alunos sobre as questões de 

gênero e sexualidade, enquanto fora dela continuam reproduzindo a intolerância e a 

desigualdade? Deve-se problematizar os acontecimentos para conscientização dos familiares e 

estimularem a repensar a criação dos seus filhos de acordo com a mudança no contexto atual e 

mudanças constantes em todas esferas existentes.  

Dados estatísticos atuais indicam altos índices de violência contra as mulheres, 

cometidos principalmente por homens. É essa a lógica que a ser reproduzida ?  

Pode-se observar no mapa da violência por Waiselfisz (2015) disponibilizado pelo site 

do IPEA a existência de dados que após analisados, comprovam que as mulheres ainda são 

maioria das vítimas em homicídios e, que apesar da queda dos indicadores em 2006 com a Lei 

Maria da Penha e Lei do Feminicídio, os números voltaram a crescer consideravelmente, com 

destaque nos pequenos municípios espalhados por todo o país. 

A tabela 1 demonstra a proporção de homicídios ocorridos nas residências com 

vitimas do sexo feminino é 64,4% enquanto as vítimas do sexo masculino é 46,4%. A 

proporção só sobressai em relação ao sexo masculino em relação às mulheres nas vias 

públicas e no trabalho. 
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O Mapa da violência 2015 faz a seguinte análise: 

Mais ainda que a situação atual, caracterizada pelos elevados índices de assassinato 

de mulheres, preocupa a tendência histórica que evidencia um lento, mas contínuo, 

crescimento do flagelo. Como vimos no Capítulo 2, entre 1980 e 2013 os 

quantitativos passaram de 1.353 homicídios para 4.762, um crescimento de 252,0%. 

Considerando o aumento da população feminina no período, o incremento das taxas 

foi de 111,1%, o que equivale a um crescimento de 2,3% ao ano. Esta não é uma 

taxa elevada, mas vemos com renovada apreensão a retomada do crescimento nos 

últimos anos, de 2007 a 2013. Nesses seis anos, as taxas passam de 3,9 para 4,8 por 

100 mil, o que representa um aumento de 23,1%, muito elevado para um período tão 

curto (em torno de 3,6% ao ano), o que deve ser motivo de grande preocupação, 

dado que não existem fatos significativos no horizonte temporal próximo que 

permitam supor a consolidação de barreiras de contenção da violência contra a 

mulher. (WAISELFISZ, J. J. 2015, p. 73) 

 

Assim, avaliando os projetos de leis que têm recebido aprovação em diversos 

municípios no Brasil, o número só tende a aumentar, com a retirada das discussões de gênero 

e sexualidade das escolas, além de contribuir para uma formação deficitária e insuficiente, que 

apresentará reflexos diretos nos números de violência às mulheres e contra a comunidade 

LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e transgêneros).  

As estatísticas exemplificam a carência de superar tal realidade, esta como um reflexo 

da construção histórica e da omissão acerca do assunto, pelo fato de não tratar dessa 

problemática quando se tem a oportunidade. As características de gêneros surgem e se 

constroem em sociedade, a partir das diferenças sexuais biológicas que os definem. Acredita-

se na representatividade do ambiente escolar para problematizar essa construção. 

Sousa e Altmann (1999) salientaram que apesar das contradições à Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (1996), ocorre a abertura de espaço para construção de uma 

escola comprometida com a rejeição e a exclusão, de modo favorável ao diálogo sobre 

aspectos socioculturais, e de inclusão a se garantir os direitos e deveres da cidadania, a 

política de igualdade, a solidariedade e a ética da identidade. Mas, para transformar essa 

realidade conhecida, as ações devem ser colocadas em prática, caso contrário serão apenas 

leis.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Tipo de Estudo 

Para Gil (2008) entende-se a pesquisa bibliográfica como a que é desenvolvida com base 

em documento já elaborado, constituída principalmente de livros e artigos científicos.  Para a 

realização do presente trabalho optou-se por realizar uma pesquisa bibliográfica de natureza 

qualitativa. 

3.2 Procedimentos 

Foi realizado um levantamento de artigos publicados nas bases de dados Scielo e 

Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, com palavras chaves: Educação Física e Sexualidade, 

Educação Física e Gênero.  

Os títulos e os resumos dos artigos encontrados por meio das palavras chaves foram 

apreciados e em seguida selecionados somente aqueles que se adequaram aos objetivos 

propostos pelo trabalho, para em seguida realizar a análise individual dos 21 (vinte e um) 

artigos selecionados. 

Ao analisar os artigos selecionados, percebeu-se que 1 (um) dos artigos se encontrava 

indisponível para a leitura na íntegra, disponível apenas o resumo, logo foi descartado.  

Após a leitura dos artigos, os mesmos foram organizados em três categorias de análise, 

sendo elas: 1) A segregação feminina 2) Homossexuais, travestis e transgêneros na escola e 3) 

Estratégias encontradas para superar as divisões de gênero nas aulas. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE 

Quadro 1 - Pesquisas de campo. 

 
Título Autor (es) Breve Resumo Ano 

Orientação sexual e 

educação física: sobre a 

prática pedagógica do 

professor na escola. 

SANTOS, Ivan Luis 

dos; 

 

MATTHIESEN, 

Sara Quenzer. 

 

A pesquisa mostra como os professores de 

Educação Física entendem a sexualidade nos anos 

finais do Ensino Fundamental. Coloca a Educação 

Física como fundamental, por apresentar vários 

elementos importantes ligados à sexualidade, 

como o trabalho direto com o corpo. 

2012 

Educação física escolar e 

relações de gênero: 

diferentes modos de 

participar e arriscar-se 

nos conteúdos de aula. 

UCHOGA, Liane 

Aparecida Roveran; 

 

ALTMANN, 

Helena. 

O trabalho buscou compreender como se dão as 

relações de gênero na educação física escolar. 

Apreciou-se com a conclusão de que meninos 

lidam de forma diferente de meninas com 

aprendizado de novos movimentos e conteúdos, 

se arriscando mais e demonstrando mais 

confiança. 

2016 

Educação Física na 

Educação Infantil: 

educando crianças ou 

meninos e meninas? 

MARIANO, Marina; 

 

ALTMANN, 

Helena. 

O artigo é uma pesquisa de campo, que mostra o 

quanto o professor pode influenciar as aulas de 

Educação Física, uma vez que ao transmitir 

incentivos a seus alunos de forma polarizada, 

pode causar uma diferenciação de gênero. E além 

disso,  mostra, como seria se fosse o contrário. 

 

2016 

Masculinidades na 

Educação Física escolar: 

um estudo sobre os 

processos de 

inclusão/exclusão. 

BRITO, Leandro 

Teófilo de; 

 

SANTOS, Mônica 

Pereira dos. 

O estudo identifica os processos de 

inclusão/exclusão numa turma de Educação Física 

masculina do ensino fundamental. Observa-se que 

os critérios de inclusão/exclusão se basearam no 

desempenho físico em consonância com uma 

competitividade exacerbada. 

2013 

Do corpo que distingue 

meninos e meninas na 

educação física escolar. 

DORNELLES, 

Priscila Gomes. 

Este artigo problematiza que o discurso biológico 

constitui as justificativas feitas por professores 

para separar meninos e meninas nas aulas de 

educação física. Trás alguns pontos que podem 

influenciar e justificar a divisão por gênero nas 

aulas. 

 

2012 

A educação física como 

território de demarcação 

dos gêneros possíveis: 

Vivências escolares de 

pessoas travestis, 

transexuais e 

transgêneros. 

 

FRANCO; Neil. 

Este trabalho destaca reflexões desencadeadas 

pelas análises do folder “A travesti e o (a) 

educador (a)” - sobre a inserção desses sujeitos na 

aula de Educação Física, correlacionado a fontes 

bibliográficas, entrevistas realizadas e 

questionários aplicados a professoras travestis, 

transexuais e transgêneros brasileiras. Concluiu-

se que, não diferentemente da escola como um 

todo, a Educação Física é um espaço que exalta a 

incoerência entre a realidade do cotidiano 

educacional e as normativas que determinam a 

escola como gestora da inclusão. 

 

2016 

Produção científica sobre 

políticas públicas para a 

educação física: 

abordagem sobre gênero 

e raça 

MONTEIRO, R;  

 

MOURÃO, L;  

 

VOTRE, S. 

O artigo faz uma análise dos estudos que 

contemplam as categorias sociológicas de raça e 

gênero, apontando a articulação que estabelecem 

com as atividades físico-esportivas e o lazer. O 

levantamento verificou que a produção e o debate 

sobre políticas públicas, considerou-se as 

temáticas de gênero e raça não contemplam as 

atividades físico-esportivas e o lazer. 

2012 
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Corpo e movimento: 

produzindo diferenças de 

gênero na educação 

infantil 

 

ALTMANN, H; 

 

MARIANO, M; 

 

UCHOGA,L.A.R. 

Este estudo faz uma análise das relações entre 

gênero e movimento na Educação Infantil a partir 

de duas pesquisas realizadas em instituições desse 

nível educacional em cidades distintas do estado 

de São Paulo. Analisaram como as diferentes 

formas de intervenção de professores e 

professoras produziam relações e significados de 

gêneros durante suas aulas. 

 

 

2012 

 

 

Quadro 2 – Pesquisas de revisão de literatura. 

 
Título Autor (es) Breve Resumo Ano 

Gênero, sexualidade e 

idade: tramas 

heteronormativas nas 

práticas pedagógicas da 

educação física escolar. 

DORNELLES; Priscila 

Gomes; 

 

DAL’IGNA; Maria 

Cláudia. 

O artigo analisa a produção da 

heteronormalização do gênero e da 

sexualidade em articulação com a idade na 

educação física escolar. A pesquisa aponta 

para certa conexão, por vezes contínua e, em 

outros momentos, descontínua, entre gênero, 

sexualidade e idade nas aulas de educação 

física. 

 

2015 

Estereótipos de gênero 

nas imagens dos livros 

didáticos de educação 

física do Brasil. 

 

GONZÁLEZ-

PALOMARES, Alba; 

 

ALTMANN, Helena;  

 

REY-CAO, Ana. 

 

Analisa as imagens dos livros didáticos da 

EF. Trás como conclusão que há um ligeiro 

predomínio de homens à frente de mulheres e 

muitas imagens de grupos mistos. Nas 

imagens os homens estão mais estampados 

quanto o tema é esportes e as mulheres com 

o condicionamento físico e atividades fitness. 

 

2015 

Estudos de gênero na 

Educação Física 

Brasileira. 

 

DEVIDE, Fabiano Pries 

et al . 

O artigo buscou mapear os estudos de gênero 

no Brasil, desde seu início. Observaram que 

os estudos giraram em torno de: 

metodologias de ensino na Educação Física 

escolar, estereótipos nas práticas corporais, 

mecanismos de inclusão e exclusão na 

Educação Física; História das Mulheres no 

desporto; Representações sociais sobre 

Gênero na mídia esportiva; Mulheres em 

posições de comando no desporto; e 

Identidades de gênero no desporto. 

 

2011 

Discussão de gênero nas 

aulas de Educação Física: 

uma revisão sistemática. 

 

MATOS, Naiara da 

Rocha et al. 

Analisa através de revisão bibliográfica, 

possíveis causas para a participação ou não 

de meninas nas aulas de Educação Física. 

Reforça que a sociedade e a escola 

contribuem no reforço da superioridade 

masculina. 

 

2016 

Educação Física, gênero 

e escola: uma análise da 

produção acadêmica. 

 

CHAN-VIANNA, 

Alexandre Jackson;  

 

MOURA, Diego Luz;  

 

MOURÃO, Ludmila. 

 

Analisa os argumentos utilizados para 

justificar a discriminação de meninas nas 

aulas de Educação Física através de 

produções científicas. Aponta o sistema 

escolar como reprodutor do sexísmo, por 

outro lado, indica que gênero não é o único 

fator de inclusão/exclusão. 

 

2009 
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Gêneros, sexualidade e 

Educação Física escolar: 

um início de conversa 

 

PRADO, V. M; 

 

RIBEIRO, A. I. M. 

Este estudo problematiza as interlocuções 

entre corpo, gênero, identidade e cultura 

corporal de movimento. Defende a ideia da 

necessidade de conceber discursos 

pedagógicos sobre corpos, não somente 

como meros aglomerados de teorias e 

suposições, mas atentar que os corpos 

carregam discursos como constituintes de seu 

próprio sangue. 

 

2010 

Construção de identidade 

de gênero na Educação 

Física Escolar 

 

CRUZ, M. M; 

 

PALMEIRA, F. C. C. 

Este estudo teve o objetivo de apresentar 

proposições sobre a prática da Educação 

Física Escolar, a fim de analisar as 

contribuições desta no processo de 

construção de identidade de gênero dos (as) 

alunos (as). 

 

 

2009 

Identidade de gênero e 

suas implicações sobre a 

sexualidade na 

perspectiva de 

professores de Educação 

Física 

 

MACHADO, A. G; 

 

PIRES, R. G. 

Este estudo objetiva estabelecer reflexões 

acerca da presença de homossexuais nas 

aulas de educação física de ensino médio, 

tentando perceber como os professores de 

educação física desenvolvem suas ações 

pedagógicas para lidar com a diversidade 

sexual. 

2016 

O debate ainda pertinente 

sobre as relações de 

gênero na educação física 

SAMPAIO V. T; 

 

SILVA P. J; 

 

SOUSA C. L; 

 

XAVIER S. W; 

 

MELO F. G. 

Através de uma investigação avaliou a forma 

de estruturar as aulas, a percepção dos 

professores sobre o comportamento dos 

estudantes, e analisou as estratégias 

utilizadas em uma ação positiva sobre o 

tema. 

2014 

Escola de formação de 

"professoras": as relações 

de gênero no currículo 

superior de educação 

física 

SILVEIRA.V.T, et al. 

Este artigo teve como objetivo investigar 

como as relações de gênero estiveram 

presentes no currículo da Escola Superior de 

Educação Física da Universidade Federal de 

Pelotas (ESEF/UFPel). 

 

2011 

Escola e educação física: 

maquinaria disciplinar, 

biopolítica e 

generificante. 

 

SILVA, M. M. 

Este estudo procura mostrar como o processo 

de escolarização e a disciplina de Educação 

Física auxiliaram nos comportamentos 

masculinos e femininos. A título de 

conclusão, o trabalho aponta que a Educação 

Física, através das práticas de Ginástica e de 

Esporte, contribuiu significativamente para a 

construção desse modelo dual nos processos 

de escolarização. 

2012 

Bullying nas aulas de 

educação física. 

 

OLIVEIRA, F. F; 

 

VOTRE, S. J. 

Analisa como um comportamento “cruel, 

intrínseco nas relações interpessoais, em que 

os mais fortes convertem os mais frágeis em 

objetos de diversão e prazer, através de 

brincadeiras que disfarçam o propósito de 

maltratar e intimidar.’’  Concluiu-se que este 

comportamento está inserido em conjunturas 

culturais e sociais e que as aulas de educação 

física reproduzem o contexto que os 

favorece. 

 

2006 
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4.1 A Segregação Feminina  

 

Dentre as vinte pesquisas analisadas percebeu-se que doze delas abordam a segregação 

sofrida por crianças do sexo feminino como foco de análise. Em algumas os autores explicam 

a segregação após analise da predominância das relações de desigualdades de gênero na 

sociedade, outros dão maior ênfase no posicionamento da escola e como ela reproduz a 

divisão sexista instituída na sociedade (CAMPOS et al., 2008; NOGUEIRA; R. 2008; CRUZ; 

P., 2009) citados por MATOS, N.  R. et al. (2016). Outros autores fazem tal análise a partir 

das aulas de Educação Física. 

 Dornelles e Dal’Igna (2015), consideram o conceito de gênero como um fazer 

performativo e citam Butler (1990) quando o expressa como uma série de ações que 

distinguiu-se o sujeito como masculino ou feminino. Tenciona a díade masculino-feminino, 

como um efeito da distinção sexual binária, a qual é assumida como base elegível e, ao 

mesmo tempo, sugere a afirmação de uma coerência entre sexo-gênero-sexualidade.  Para os 

autores:  

Esse posicionamento teórico indica e justifica o interesse em propor “olhar (para a 

educação física escolar) de mau jeito” (DORNELLES, 2013), um questionamento da 

maneira como essa disciplina produz (e é produzida por) uma ‘arena’ normativa 

etária e gênero-regional definidora do corpo individual e social que é produtivo na 

escola. No trato com a cultura corporal (objeto de ensino dessa disciplina escolar), o 

que é posto ‘em jogo’ perfazendo esse corpo? (DORNELLES E DAL’IGNA, 2015, 

p.1590). 

 

Quando se trata da sociedade, Matos, N. R. et al. (2016) citam Cruz e Palmeira (2009) 

quando afirmam que no processo histórico as mulheres exerceram papeis secundários em 

quaisquer setores da sociedade em um comparativo ao sexo masculino. E a relação pré-

estabelecida de inferioridade feminina permanece reforçada por um numero significativo de 

professores em suas aulas, não só de educação física, e faz transparecer os estereótipos e 

preconceitos de gênero. 

Os autores citam Campos et al. (2008)  em afirmativa a  vivencia  atual em uma 

sociedade delimitada por exclusões; uma destas é as questão  de gênero, entendida como a 

construção social que uma dada cultura instaura em relação a homens e mulheres.  

Em relação à escola como instituição segregadora, Santos e Matthiesen (2012), citam 

Kyrby (2002) ao apontar que existe um grande número de escolas preocupadas em inserir o 

tema da sexualidade na pauta curricular.  Entretanto, são poucas aquelas que efetivamente 

implementam programas eficazes de caráter preventivo. 
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Em consonância com o comentário supracitado, Matos, N. R. et al. (2016) cita Campos et 

al., (2008); Nogueira; R. (2008) e Cruz; P. (2009) quando traz a tona que a escola deveria ser 

a principal instituição a se responsabilizar  pela construção, desconstrução e questionamento 

dos valores sociais, mas a mesma  permite a transmissão de valores de discriminação. Logo, 

colabora de forma direta com a realidade, negligencia a sua função que é na maioria das vezes 

e intermediadora para transformação. 

A discriminação como nos advertem Maia, Navarro e Maia (2011) citados por Matos, N. 

R. et al. (2016) são corroboradas pela escola e pelos professores ao afirmarem que as meninas 

são incapazes de desenvolverem atividades motoras em relação aos meninos, o que eleva a 

discussão para o campo da Educação Física. 

Percebe-se mediante aos artigos estudados e da experiência através do PIBID nas escolas 

públicas de Diamantina, a existência de diferenciado tratamento aos meninos em relação às 

meninas. Nesse âmbito a disciplina de Educação Física diversas vezes auxilia na construção 

de falsos conceitos, quando se permite a visão do quão importante é como instrumento para 

problematizar as questões de gênero e igualdade.  Segundo Cruz e Palmeira (2009) citados 

por Matos, et al. (2016) as aulas de educação física tornam-se um espaço favorável para a 

continuidade de estereótipos, devido a  cultura da pseudo-superioridade masculina, justificada 

pelo fato dos meninos manifestarem um maior e/ou melhor desempenho no desenvolvimento 

de atividades físicas. Consequentemente, nota-se nas aulas que há separação ou até mesmo a 

exclusão das meninas nas atividades. É observado em sequencia e consequência que isto é 

pautado no argumento de que estas possuem habilidades e força em nível inferior. 

Em referencia a Soares (1994), Silva (2012) afirma que o pedagogo, biólogo e 

fisiologista Demeny (1850-1917), foi um dos primeiros teóricos a se preocupar com os 

exercícios físicos para as mulheres. Buscou sistematizar e organizar as atividades que 

apresentassem se “adequar à natureza” reprodutora feminina, visto que seriam as geradoras 

dos filhos da pátria. Surge com Demeny as bases para generificação do currículo em 

Educação Física, o qual possui respaldo no pensamento médico, deu início à separação por 

sexo dos indivíduos nas aulas de Ginástica na escola.  

No que se refere à separação descrita, Silva (2012) afirma que na concepção de 

Demeny, os exercícios físicos para as mulheres deveriam ser adaptados à “natureza” frágil das 

futuras mães, caracterizou assim a prescrição de atividades físicas voltadas para o público 

feminino como busca a construção do corpo apto à reprodução. Tais fatores acabaram por 

difundir com muita força a matriz heterossexual como norma a ser seguida pelos indivíduos.  
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Nota-se que a separação nas aulas de educação física para meninos e para meninas é 

em evidencia tão antiga quanto a própria educação física, e talvez por isso  exibe a dificuldade 

na ruptura dessa problemática nos dias atuais.  

Segundo Mariano, M.; e Altmann, H. (2016), em uma pesquisa realizada em duas escolas 

da região metropolitana de Campinas-SP, a separação pode não ser intermediada pelo 

professor. É organizada pelas próprias crianças, que se organizam em grupos de meninos e 

meninas. Esta separação pode ser observada no estudo de González-Palomares, A.; Altmann, 

H.; e Rey-Cao, A. (2015), que coloca a separação como existente além dos espaços de 

atividade física, com abrangência aos demais espaços escolares como no pátio de recreio, 

local onde os meninos ocupam espaços maiores destinados a esportes coletivos, enquanto 

meninas, espaços menores próximos ao edifício. 

Conforme descreve Mariano, M.; e Altmann, H. (2016), as intervenções docentes 

interferem no comportamento e ações dentro das organizações das crianças nas aulas de 

Educação Física. Trás como exemplo pontual de dois professores da Educação Infantil que 

tem características diferentes, bem como maneiras de conduzir as aulas e trabalhar com os 

conteúdos com evidente distinção. Por um lado, o professor 1 era acompanhado até a quadra 

pelos alunos sem formação de filas, o que exaltava e favorecia a divisão de grupos mistos e/ou 

de forma livre (a escolha dos alunos), e na ocorrência esporádica da formação de grupos só de 

meninos ou só de meninas, dissolvia-se durante as aulas, sem que essa distinção despontasse 

como um elemento organizador da aula e dos conteúdos trabalhados. 

O professor 2, sempre elegia o processo organizacional da sua turma em filas de meninos 

e de meninas para deslocação no percurso até a quadra, e a mesma separação seguia utilizada 

nas aulas de Educação Física. Além disso, a forma de incentivo aos meninos enaltecia a força 

física ou a habilidade em determinadas modalidades, como por exemplo: “Vamos, vocês estão 

ganhando!”, ou “Vocês são fortes e podem queimar as meninas” e o incentivo dado às 

meninas, referia à sua fragilidade como por exemplo: “Vocês têm que tentar pegar a bola, 

vocês estão bobeando e os meninos estão ganhando!” ou “Será que vocês conseguem 

queimar alguém?”, logo as estratégias educativas adotadas intimidativas marcavam a atuação 

das meninas de forma negativa, com críticas associadas ao gênero feminino (MARIANO, M.; 

ALTMANN, H. p. 423, 2016 grifos do original). 

Brito, L. T. e Santos, M. P. (2013), citam Pereira (2008, p. 96.) ao afirmar que "Os 

homens são educados para serem superiores: competitivos, ativos, agressivos, e 

independentes, racionais e intelectuais; enquanto as mulheres são educadas para serem 
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emocionais e sentimentais [...]. "E esta desvalorização é reafirmada por Silva (2012, p.351) ao 

citar Sabo (2002) no seguinte trecho: 

O esporte é um espaço estratégico para o estudo das masculinidades e das relações 

de gênero. O esporte e a masculinidade vinculam-se intimamente nas sociedades 

ocidentais, desde as Olimpíadas gregas e os tempos romanos até as ordens modernas 

e pós-modernas de gênero. Culturalmente, o esporte tem sido um terreno onde a 

masculinidade se comprova, uma ‘escola’ na qual se aprende a valorizar o ‘ser 

homem’ e a desvalorizar o ‘ser mulher’, um espaço cultural onde, muito 

frequentemente, os meninos e os homens aprendem a se enaltecer desvalorizando os 

homens fisicamente mais fracos e as mulheres. (SABO, 2002, p. 34). 

 

No estudo realizado por Oliveira, F. F; e Votre, J. S. (2006), percebeu-se que quando 

questionados sobre quais tipos de violência e discriminação que acontecem nas aulas de 

Educação Física, os alunos apontaram a principal evidência como a agressividade dos 

meninos contrastando com a fragilidade das meninas que se queixaram de apelidos e ofensas 

recebidos por parte dos rapazes. 

Estes apontamentos se desdobram a ponto de se questionar, por que trabalhar somente 

nessa perspectiva de esporte masculinizado? É uma característica do esporte que veicula nas 

grandes mídias e os indivíduos tendem a reproduzir a ideia. Onde está o papel da Educação 

Física em problematizar tal situação e favorecer a promoção da inclusão? Por que em algumas 

instituições de ensino há a separação de gênero durante as aulas de Educação Física? Para 

Dornelles (2012), a separação de gênero é justificada também pelas diferenças: 

 

Parece-me que, no contexto desta pesquisa, existe um momento na trajetória escolar 

em que se cresce e tudo aparece. Corpos diferenciam-se, repelem-se, separam-se; 

masculinidades e feminilidades emergem, e uma suposta referência de idade os 

identifica (DORNELLES, P. G; 2012, p. 194). 

 

De outro ponto de vista, num estudo realizado por Altmann, Ayoub e Amaral (2011), 

citados por Matos, et al.(2016), comprovou-se a notória ideia de que os meninos são mais 

habilidosos para a prática esportiva, enquanto a maioria das meninas não se envolvem com 

tanta intensidade pois querem manter-se arrumadas e não gostam de  transpirar,  presente no 

discursos de alguns professores. Porém é preciso compreender a visão estereotipada desta 

colocação, uma vez que nem todos os meninos são adeptos dos esportes coletivos e nem todas 

as meninas são favoráveis à práticas menos intensas. 

Jesus, D, (2006); Pereira, M, (2007); Teixeira, (2009); Canarzat, (2010); Dornelles, 

(2011); Teixeira; F, (2013), têm seus trabalhos citados por Matos, et al. (2016), quando 

sinalizam que a separação por sexo se dá devido à violência nas aulas mistas, menor 

socialização, auto exclusão por parte das meninas nas aulas práticas e também pelo estigma de 

considerar o sexo feminino como de maior fragilidade, declarando que os meninos são mais 
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habilidosos e que as meninas não sabem jogar, ou não possuem técnica para o 

desenvolvimento da prática esportiva. 

No estudo realizado por Devide, F. P, et al. (2011) justifica-se a divisão por gêneros 

devido o equivoco  conceitual  nas aulas de Educação Física. E tem como aspectos 

contribuintes para esse quadro a ausência da discussão e exploração de gênero no contexto 

das disciplinas nos cursos de graduação em Educação Física, o que contribui para uma 

Educação Física generificada. 

Uchoga e Altmann (2016) defendem o uso do termo “fisicalidade” para as mulheres, a 

fim de emponderá-las no aspecto corporal e social, por em diversas situações sentirem-se 

excluídas e se excluírem das atividades propostas baseadas na duvida de suas reais 

capacidades. Uma possível explicação é que diante das expectativas corporais para meninos e 

meninas, o sucesso na obtenção de um ponto dentro do jogo se destacar em exercer papéis 

decisivos nas jogadas, está mais atrelado ao gênero masculino do que ao feminino, embora 

essa percepção nem sempre se confirme, pois muitas meninas destacam-se positivamente nas 

atividades e disputam relações de poder nas diversas práticas corporais.  A crença de que eles, 

quando comparados a elas, são mais habilidosos já interfere de antemão nas maneiras de 

participar do jogo. Contudo, mesmo que tais construções de gênero que colocam os meninos 

como mais habilidosos não sejam verdades absolutas, as meninas esquivam-se de certos jogos 

e esportes por não se sentirem capazes. 

Em pesquisa realizada por Mariano. M, e Altmann. H, (2016) com professores da 

educação infantil, percebe-se através dos relatos colhidos dos docentes, que os meninos 

exibem maior interesse e criatividade do que as meninas, que por sua vez, preferem conversar 

e ficar de “fofoquinha” durante as aulas. Afirmam ainda que não se pode generalizar, existem 

meninos que não participam, da mesma forma que existem meninas interessadas e 

comprometidas, e estas, quando participam efetivamente das aulas, mostram-se mais 

interessadas e criativas do que os meninos.  

Em desarmonia a este relato, outro professor afirma que na educação infantil não há 

separação por não envolver o esporte em si. Descreve que nas brincadeiras todos participam 

juntos, sem distinção, e afirma ainda que essa divisão deve ocorrer futuramente à partir dos 

anos iniciais do ensino fundamental.    

Segundo o relato supracitado, a ausência dos conteúdos de esportes na educação 

infantil faz com que não haja separação entre meninos e meninas e todos participem das aulas, 

dos jogos e das brincadeiras de forma igual, com conhecidas controvérsias (MARIANO. M, e 

ALTMANN. H, 2016).  
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Altmann. H, Mariano.M, e Uchoga. L, (2012),  convidam a reflexão que ainda que 

meninos e meninas participem juntos de uma mesma brincadeira, a expectativa em torno das 

ações de cada gênero é diferente.  Por exemplo: ao perguntar para uma classe se as meninas 

conseguiam “queimar” alguém durante o jogo de queimada, evidenciou-se a existência da 

dúvida quanto à capacidade delas para realizar tal feito. Pergunta semelhante direcionada aos 

meninos soaria redundante, já que estes, segundo expressão utilizada pela professora, são 

“espertos e fortes”.  

De acordo com Brito, L. T; e Santos, M. P; (2013), atualmente as desigualdades 

sociais e o desrespeito às diferenças interpessoais são banalizados no cotidiano e a escola, sem 

dúvida, reflete e reproduz estas relações. Desta forma, a sociedade e, por conseguinte, a 

escola, está envolvida por uma lógica que determina a exclusão de alguns grupos para o 

beneficiamento de outros, em detrimento de valores igualitários, estes expressos em diversas 

declarações mundiais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo. 

Conforme coloca Brah, (2006, p. 342) ao referenciar Altmann, Mariano e Uchoga. L, (2012), 

“as desigualdades de gênero penetram em todas as esferas da vida”. Pensa-se a escola e a 

Educação Física como duas dessas esferas, salienta-se a importância de analisar o contexto 

concreto das experiências, ao se estabelecer relações com a produção do conhecimento na 

área.  

As análises dos doze artigos mostram que todos eles destacaram um tema em comum: 

o Gênero na Educação Física. Todavia, buscam analisar a postura e intermediação dos 

professores, da escola, bem como da sociedade em relação a este fenômeno.  
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4.2 Homossexuais, Travestis e Transgêneros na Escola 

 

Percebe-se uma constante ao se tratar de assuntos relacionados à homossexuais, 

travestis e transgêneros em ambiente escolar, desta forma buscou-se  analisar e retratar como 

se dá a relação entre estes e a escola. Foram analisados nesta categoria 5 artigos dentre os 20 

encontrados. 

Cada vez em maior amplitude nas escolas veem-se crianças homossexuais e aquelas 

não se reconhecem com o sexo anatômico biológico, e são momentos da vida que marcam 

para sempre um aluno. Torna-se imprescindível as contribuições do professor no que diz 

respeito aos conteúdos da sua aula, reforçando sempre a liberdade de expressão e escolha de 

cada indivíduo. O ambiente escolar a priore objetiva o ensino, a aprendizagem e a 

manutenção dos diversos saberes que constituem a sociedade em que ela está inserida. Este 

processo efetiva-se por meio da educação de homens e mulheres tal qual estabelecido as 

diretrizes que os situam histórico, social e culturalmente como seres humanos. No contexto da 

inserção, a distinção a diferença e a incompletude são as marcas primordiais do ser humano, e 

essas dimensões o inserem no mundo através da via corporal (FRANCO, 2016). 

O autor segue com a afirmativa que pensar no corpo como instrumento de construção 

do sujeito remete à definição de corpo elaborada por Silvana Goellner (p. 48. 2003 Apud 

FRANCO, 2016) que admite: “um corpo não é apenas um corpo, é também o seu entorno”, 

que ultrapassa a concepção estritamente biológica de se constituir de um conjunto de 

músculos, ossos, órgãos, reflexos e sensações. O corpo define-se baseado nos significados 

sociais e culturais que a ele se insere. 

O concebimento da natureza humana segundo Prado e Riberio (2010) dá-se a partir de 

uma perspectiva biologizada, e esta seria capaz de explicar todos os fenômenos e/ou 

comportamentos manifestos pelos sujeitos, bem como as “diferenças” sociais entre homens e 

mulheres (BUTLER, 2003; LOURO, 1995; 2001; SCOTT, 1995, WEEKS, 2001). Nessa 

ótica, o biológico viria em primeiro lugar, e os fatores psicológicos e sociais seriam 

desencadeados e determinados pelos anteriores. 

Para Prado e Ribeiro (2010) a Educação Física dentre as demais disciplinas 

curriculares, talvez pelo fato de permitir uma “aparente” liberdade aos corpos, é 

constantemente incitada a problematizar os conhecimentos sobre a constituição física e 

estética corporal; adequações relacionadas a sexo-gênero dentro do contexto das atividades 

corporais e, as representações e dúvidas de educandos e educandas sobre sexualidades 

(GOELLNER, FIGUEIRA & JAEGER, 2008). 
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A Educação Física por meio deste motivo, dentre vários, tem maior responsabilidade 

no universo escolar em desbravar caminhos para o diálogo conciso sobre as relações de 

gênero e sexualidade. Justificado por trabalhar com corpos, comportamentos e estereótipos 

que se manifestam agudamente durantes as aulas. 

Em consonância, Prado e Ribeiro (2010) abordam a compreensão de corpo de forma a 

extrapolar as dimensões biológicas e fisiológicas sobre a natureza do “vir a ser” humano. O 

corpo se constrói na relação entre o biológico, psicológico, social e o cultural: “o corpo é uma 

construção cultural, sobre a qual são conferidas diferentes marcas em diferentes tempos, 

espaços, conjunturas econômicas, grupos sociais, étnicos, etc.” (GOELLNER, FIGUEIRA & 

JAEGER, 2008, p. 67).  

É no processo de construção cultural em abordagem de diferentes tempos e espaços 

que a sociedade e as instituições escolares se perdem.  Isto quando assumem posicionamento 

retrógrado, impregnado de preconceitos e regras, ao recusar-se a caminhar para frente, e se 

adequar aos tempos que mudaram e mudam constantemente.  

Machado, A. G. e Pires, R. G. (2016), afirmam que a escola é, ou pelo menos deveria 

ser, um local de constituição identitária e a Educação Física, enquanto disciplina,  compactua 

ativamente neste processo. A postura, os conceitos, a prática docente, influenciará na 

formação da identidade dos alunos homossexuais ou não. 

Para Machado, A. G. e Pires, R. G. (2016), ser professor não é somente transmitir 

conteúdos e conhecimentos, é fazer parte de uma instituição que exerce um importante papel 

social. A postura que se adota, no contexto supracitado, pode reforçar ou quebrar valores, e 

estes podem contribuir para a manutenção ou ruptura de concepções repressoras.  Além disso, 

o professor de Educação Física, ao optar por separar a turma de acordo com o sexo para 

realização de determinada atividade, reforça valores sexistas bem como fortalece o silencio do 

estudante homossexual, que pode se sentir excluído ao perceber o desarranjo pré-visualizado 

nos padrões de divisão da turma. 

O professor de Educação Física – que lida com a aparente liberdade dos corpos, ao 

optar por separar a turma de acordo ao sexo para realizar determinada atividade está 

não apenas reforçando valores sexistas, mas potencializando o silenciamento do 

estudante homossexual que tem uma identidade de gênero que foge ao binarismo 

feminino-masculino. (MACHADO, A. G., PIRES, R. G. 2016 p. 365) 

 

No caso mais específicos do transgênero, que não se vê como todos o vêem, nessa 

situação de formação de filas por exemplo, ele se sentiria pertencente à fila contrária, mas por 

receio de sofrer represálias é obrigado a se ver num padrão que o colocaram. 
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Silveira V. T. et al. (2011) afirmam em seu estudo que por  lidar diretamente com o 

corpo, a Educação Física é um palco de visibilidade da sexualidade. Ao citar Louro (1997), 

reconhece que os conteúdos trabalhados na disciplina em questão permitem que o professor 

exerça um olhar arbitrário sobre os alunos, que os permite corrigir condutas, posturas físicas e 

corpos, examinando-os constantemente, o que pode causar um desconforto para os estudantes 

que são considerados diferentes do padrão heteronormativo. 

 Machado, A. G. e Pires, R. G. (2016), ao referenciar De Lima e Dinis (2007) 

expressam a ideia de que ao participar das aulas de Educação Física, o aluno se expõe frente 

aos demais. A exposição de fraquezas e qualidades faz com que a disciplina aborde o papel de 

vigilante, uma vez que são observados e julgados o tempo todo. O que se caracteriza como 

problema, ao concluir em sua pesquisa que os docentes identificam alunos homossexuais 

através de trejeitos, comportamentos e postura adotada. Logo pode-se perceber que se o 

estudante não apresenta o comportamento dado como dominante dentro das relações de 

gênero, é tido como diferente. Para os autores, os olhares são treinados para perceber, filtrar e 

julgar o diferente, Machado, A. G. e Pires, R. G. (2016), citam Louro (2000), quando afirma: 

...aprendemos a classificar os sujeitos pelas formas como eles se apresentam 

corporalmente, pelos comportamentos e gestos que empregam e pelas várias formas 

que se expressam. As afirmações de que o comportamento, os trejeitos dos 

estudantes denunciam a sua sexualidade refletem implicitamente o estereótipo que 

pensa o homossexual como desviante, como anormal. (MACHADO, A. G; PIRES 

R. G. p.368. 2016) 

 

Machado, A. G. e Pires, R. G. (2016), reconhecem que o aluno homossexual só é 

aceito ao anular-se ou esconder sua identidade. Ao questionar como é a relação dos estudantes 

homossexuais e heterossexuais, como no relato apresentado pelos autores em sua pesquisa. O 

professor A faz a seguinte aformação: 

[...] quando o estudante que se diz homossexual exagera em alguma situação, como 

por exemplo, ficar chamando a atenção para si, alguns estudantes tanto homens 

como mulheres expressam também seu ponto de vista e aceitam ou não tal 

comportamento (professor A). (MACHADO, A.G., PIRES, R.G, 2016, p. 368-369)  

 

Chamar atenção aparentemente significa violar as normas heterossexuais de 

comportamento. Historicamente, lutou-se em demasia para combater a discriminação, a 

intolerância, a ignorância, e nota-se a homofobia como pratica continua dentro de uma 

instituição que deve educar para evitar tal reprodução. É sabido que existe preconceito entre 

pessoas que lutam por direitos. Em consenso com o que foi descrito acima, Donelles e 

Dal’Igna citam Varela e Alvarez-Úria (1991) ao afirmarem: 

Considerando a escola como um produto fabricado na modernidade, Júlia Varela e 

Fernando Alvarez-Úria (1991) colocam em xeque o caráter universal e natural dessa 

instituição e sua relação com uma suposta evolução da civilização ocidental. As 
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contribuições desses autores permitem afirmar que a escola é uma instituição 

moderna e normalizadora. Como tal, utiliza-se de estratégias de individualização, 

distribuição, comparação, correção e normalização para regular os sujeitos 

(DORNELLES E DAL’IGNA 2015 p. 1588). 

 

Em sua pesquisa, Franco (2016) apresenta algumas definições notórias para 

compreensão do significado no contexto escolar.  As definições das identidades de gênero 

travesti, transexual e transgênero tornam-se um processo complexo e que traz à 

contextualização uma série de discussões entre aproximações e distanciamentos sobre 

movimento social e  acadêmico. Neste sentido, Franco (2016, p. 50) ao buscar uma mediação 

entre esses dois campos, cita Willian Peres (2009, p. 236): 

De modo bastante rápido, defino as travestis como pessoas que se identificam 

com a imagem e o estilo feminino, apropriando-se de indumentárias e 

adereços de sua estética, realizando com frequência a transformação de seus 

corpos, quer por meio da ingestão de hormônios, quer através de aplicação de 

silicone industrial e das cirurgias de correção estética e próteses. As 

transexuais são pessoas com demandas de cirurgias de mudança de sexo e de 

identidade civil, demandas que não encontramos nas reivindicações 

emancipatórias das travestis. 

 

Sobre o conceito de transgênero, Franco (2016, p.50) continua a citar Peres (2009, p. 

236) que o propõe como uma categoria subsequente às travestis e os/as transexuais. Para ele 

são “[...] pessoas que se caracterizam esteticamente por orientação do gênero oposto não se 

mantendo o tempo todo nessa caracterização como fazem as travestis e as transexuais”. 

Para Prado e Ribeiro (2010) a abordagem pós-estruturalista auxilia a compreensão das 

dinâmicas culturais que cooperam para a construção de representações sobre os sujeitos.  

Propõe a reflexão sobre como os diversos discursos e práticas, tidas como “naturais” para 

determinado grupo, exercem pedagogias de controle e conformação social sobre os plurais 

aspectos relacionados às experiências humanas.  

Conforme esses autores, a Educação Física é abarcada como pedagogia cultural e 

possui histórico de diferenciações em que posições de sujeitos e representações de corpos 

úteis, saudáveis, brancos, masculinos, heterossexuais e produtivos foram construídos, ainda 

que em épocas diferentes (CASTELLANI FILHO, 1994; GOELLNER et al., 2008). Pode-se 

perceber tais diferenciações no cotidiano escolar da educação física, e torna-se evidente 

algumas separações. 

 Alguns dos autores analisados abordam a discussão da criação de políticas públicas 

que confrontam as desigualdades nas relações de gênero, destes especialmente Monteiro, et 

al. (2012) que trás a reflexão sobre quão eficaz são ações governamentais e defende que não é 

necessário apenas garantir a participação dos grupos LGBT’s nos espaços de decisão, mas 

principalmente a qualidade dessa participação de tal modo que consiga de fato incluir todas 
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pessoas numa perspectiva igualitária dos direitos. No campo educacional as discussões sobre 

essas PPs (Políticas Públicas) são ainda recentes, e menos institucionalizada. 

Franco (2016) sugere uma reflexão acerca das políticas públicas que dizem ter sido 

criadas em defesa da população LGBT, perfilhando as diferenças e a singularidade dos 

indivíduos trans, porém, percebe-se que tais políticas foram criadas com maior 

direcionamento a prevenção das IST’s
2
 (Infecções Sexualmente Transmissíveis) do que por 

inclusão dos sujeitos, o que justifica as iniciativas para essas políticas terem partido do 

ministério da saúde. 

Franco (2016, p. 53-54), relata uma tentativa de combate ao preconceito contra a 

população LGBT, a primeira específica para o segmento trans no campo educacional do 

Ministério da Saúde: “Travesti e respeito: já está na hora dos dois serem vistos juntos. Em 

casa. Na boate. Na escola. No trabalho. Na vida.” (BRASIL, 2004 apud Franco, 2016). 

Destinado ao universo trans e a Educação, o primeiro folder “A travesti e o[/a] educador[/a]: 

respeito também se aprende na escola”,  acercar-se de forma sucinta sobre os principais 

aspectos que suscitam obstáculos para a permanência de alunos trans  na escola, quais sejam: 

a questão do nome social, a utilização  de sanitários, a adequação à prática da disciplina 

Educação Física e a associação de pais e mestres.  

 O segundo folder é voltado para professores que atuam nas escolas com o desígnio de 

sensibilizá-los as coações enfrentadas por esses indivíduos nesses espaços. Ressalta-se que a 

exclusão social das travestis deve-se ao abandono da escola, primeiro lugar onde elas 

encontram dificuldade de adaptação. As piadinhas maldosas dos colegas, a proibição do uso 

de sanitários femininos e o desrespeito ao nome de mulher que adotam, entre outras atitudes 

preconceituosas, termina por fazê-las desistir de estudar (BRASIL, 2004, p. 1 apud Franco, 

2016). 

Franco (2016) destaca em sua pesquisa, as fotos desses folders e chama a atenção por 

ser o primeiro e único material que aborda exclusivamente a questões referentes aos 

transexuais, e ainda, traz relatos de uma professora transexual da cidade de Uberlândia-MG, a 

Sayonara, que diz: “A diretora foi de porta em porta da escola e falou assim: ‘O fulano, pôs 

peitos. Está vindo vestido de mulher. Mas, deixamos bem claro que o nome dele continua 

                                                 
2
 Infecções Sexualmente Transmissíveis substitui o termo DSTs, de acordo com o Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das IST, do HIV/AIDS e das Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Disponível em 

http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-sao-ist. Acesso em 28 de agosto de 2017. 

http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-sao-ist
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[registro masculino] ainda. Ele é o professor [nome de registro masculino].” (FRANCO, 

2016, p.4) 

A travesti e o[/a] educador[/a]” (BRASIL, 2004), adequar-se ao grupo 

masculino ou feminino na prática da disciplina Educação Física é um fator 

que dificultaria a inserção de pessoas trans na escola, em que o desconforto e 

a rejeição são dimensões que provavelmente serão desencadeadas nas 

práticas cotidianas dessa disciplina em razão da presença desses sujeitos. 

(FRANCO, 2016, p.55) 

Segundo este autor, sobre os momentos práticos das aulas de Educação Física na 

escola, cita Altmann et al. se referindo ao desuso da separação por gênero nas aulas na década 

de 90 e acrescenta:  

A possibilidade de separá-los posteriormente, quando em quadra, para a 

realização de alguma atividade (ou todas) não deixou de existir, mas se 

tornou prerrogativa docente e não mais uma determinação legal. Assim, 

professores/ as de Educação Física passaram a ministrar aulas para meninos e 

meninas, enfrentando dilemas com essa nova organização escolar 

(ALTMANN; AYOUB;AMARAL, 2011, p. 495). 

 

Com a análise dos artigos, ficou ainda mais claro o quanto a escola e os próprios 

professores se omitem quando o assunto é trabalhar com as diferenças, confrontar os moldes 

da sociedade e desconstruir conceitos tão enraizados, a favor da igualdade de direitos e 

inserção de todos no ambiente escolar. Os relatos dos professores trans mostra toda a 

dificuldade de estar numa escola assumindo uma nova identidade, principalmente por parte 

dos diretores das escolas, o que é no mínimo lamentável.  



35 

 

4.3 Estratégias encontradas para superar as divisões de gênero nas aulas 

 

Segundo Chan-Viana, et al. (2009, p.149, grifos nosso) 

Uma das principais tarefas dos educadores é construir um modelo pedagógico 

que torne o acesso às atividades escolares mais democráticos. O desafio 

pedagógico é refletir sobre as diferenças e promover a equidade, sem 

estigmatizar os envolvido.  

 

Por meio das análises realizadas, observou-se que pelo fato dos valores culturais de 

separação de gênero estarem impregnados na sociedade, as tomadas de decisão do educador 

junto aos alunos influenciam em seus comportamentos, o que faz com que eles apresentem 

ação espelhada: “pular corda é coisa de menina.” “Vamos jogar futebol, mas menina não 

pode.” “Os meninos sempre ganham!” são discursos proferidos pelas crianças conforme o 

estudo de Mariano, M. e Altmann, H. (2016 p.413). 

E se os professores da educação básica transmitissem um comportamento menos 

segregador viabilizando a união por gêneros? Talvez se obtivesse, mesmo que em menor 

proporção, um resultado positivo minimizando ou eliminando a reprodução dos estereótipos e 

preconceitos de gênero; e é essa possibilidade que será discutida, ao se analisar 6 artigos que 

apontaram estratégias não segregadoras. 

Chan-Vianna, et al. (2009) cita Abreu sobre a discriminação nas aulas de Educação 

Física, que afirma que se dá pelas habilidades ou ausência delas, e não de tal maneira pelo 

gênero. Segundo este autor, as meninas habilidosas são aceitas nos times dos meninos e 

participam da mesma maneira que eles das aulas. Nessa perspectiva, os excluídos são sempre 

os menos habilidosos, sejam estes meninos ou meninas.  

Nesse fato, que é recorrente, faz-se uma ponderação sobre o objetivo das aulas, a 

predominância do tecnicismo incitando a performance, o desempenho e a competição. Em 

contrapartida a isso os valores formativos que pertencem ao ensino da Educação Física são 

esquecidos e a esportivização acabam tornando excludente as aulas.  

Esses autores sugerem a valorização da aceitação, mesmo que justificada pela 

habilidade: 

Talvez, se abandonarmos temporariamente a crença de que existem barreiras 

para a participação de mulheres, concentrando-nos nas meninas que 

participam das atividades consideradas de reificação do domínio masculino, 

poderíamos ter uma maior compreensão sobre os fatores que aproximam e 

afastam cada pessoa da prática esportiva. (CHAN-VIANNA, et al, 2009, p. 

159) 
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Mariano, M. e Altmann, H. (2016), através das pesquisas realizadas com dois 

professores da educação infantil, notaram que ambos apresentavam atitudes diferentes ao 

ministrarem suas aulas. Enquanto o professor 1 prezava pela integração de seus  alunos e 

valorizava as aulas mistas, o professor 2 nitidamente não descartava as  questões de gênero, e 

logo utilizava destes artifícios para “facilitar” as divisões durante as aulas. 

Uma das abordagens do professor 1 era a linguagem utilizada  ao se referir aos alunos 

para elucidar uma determinada atividade ou para deliberar sobre qualquer outro tipo de 

situação. Sempre utilizava a palavra “crianças”, para não estabelecer nenhuma separação por 

gênero. A forma como organizava suas aulas oferecia-lhes autonomia e liberdade para 

constituírem grupos mistos, sem influência. Também foi observado no estudo, que o professor 

2, optava pela separação em filas masculinas e femininas para conduzir os alunos até a 

quadra, e o professor 1, preferia deixar as crianças livres para acompanhá-lo. 

Percebeu-se nitidamente que enquanto o professor 1 aprecia a integração dos alunos ao 

levar  em consideração o gênero, o professor 2 utiliza a variável como meio de separação e/ou 

segregação, o que vigora o pensamento de que meninos e meninas são díspares em relação as 

suas possibilidades e por isso devem ficar separados. A postura do professor 1 cria situações 

que minimizam esta segregação, ao não permitir esta diferenciação e em contrapartida, não 

contribui para uma possível influência sobre o pensamento  das crianças. 

Ao concluir seu estudo, as autoras asseguram que em ambas as escolas existiu a 

ocorrência da formação de grupos de acordo com o sexo, porém, na escola do professor 1, 

onde não havia divisões rígidas delimitadas pelo sexo, os grupos divididos por gênero não 

eram uma constante e sim uma das plausíveis formas de se montar equipes. De outro modo, 

na escola do professor 2, equipes homogêneas só de meninas ou só de meninos eram 

formados pelo professor ou pelas próprias crianças que pareciam ter adotado essa divisão de 

mundo na sua organização social. 

Sampaio et al. (2010, p. 79) evidenciou em seu estudo, que a maioria dos professores 

ministram aulas mistas apontando como forma de minimizar a separação por gêneros e ainda 

destacou um trecho do PCN sobre a importância das aulas mistas:  

[...] as aulas mistas de Educação Física podem dar oportunidades para que meninos e 

meninas convivam, observem-se, descubram-se e possam aprender a ser tolerantes, a 

não discriminar e a compreender as diferenças, de forma a não reproduzir, de forma 

estereotipada, relações sociais autoritárias. (SAMPAIO et al. 2010 P. 79 apud 

(BRASIL, 1997, p. 30; BRASIL, 1998, p. 42).  
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Mariano, M. e Altmann, H. (2016) discorrem em um trecho de sua pesquisa sobre a 

importância do professor sugerir atividades desprovidas de expectativas sobre os movimentos 

que serão realizados: 

Ao professor propor atividades desprovidas de expectativas de movimento, ações e 

comportamentos muito precisas e delimitadas, as crianças tinham margens amplas 

para agir e fazer escolhas, sem que suas ações e comportamentos logo se 

configurassem como erros, deficiências, problemas. A esse contexto de aula, 

adicionam-se intervenções docentes que, ao longo do período de observação desta 

pesquisa, incentivavam igualmente meninos e meninas para as práticas (MARIANO, 

M. E ALTMANN, H. 2016 p.422). 

 

Na pesquisa realizada, sempre que conhecia-se a possibilidade de escolha, os alunos 

raramente optavam pela homogeneidade ao formar os grupos, priorizando sempre pela 

formação de grupos mistos. 

No dia-a-dia escolar, especialmente durante as aulas de educação física, diversas 

situações em que há a separação por gêneros acontecem, o mediador do conhecimento, 

deveria auxiliar na reflexão dos alunos sobre múltiplas representações e comportamentos de 

homens e mulheres. Prado, V. M; e Ribeiro, A. I. M. (2010), citam Junqueira, 2007: 

Cabe então aos professores e professoras realizarem problematizações acerca dos 

conceitos de orientação sexual, desvinculando assim a relação “causa-efeito” entre 

esses termos. Entretanto, também seria indispensável que esses/as educadores/as 

atentassem para o reconhecimento, promoção do respeito e cidadania das múltiplas 

maneiras de vivência da sexualidade, que, ao contrário de serem silenciadas, 

deveriam poder expressar suas manifestações na escola, contribuindo assim para o 

enriquecimento das relações sociais e desestabilização das relações de poder 

(PRADO, V. M; E RIBEIRO, A. I. M. 2010, p.410. 

 

Os autores sugerem intervenções no sentido de elevar os alunos ao pensamento critico 

após o decorrer de algumas atividades realizadas, como uma espécie de questionário que 

serviria para estabelecer conexões reflexivas sobre gêneros e sexualidade. Exemplifica-se: “o 

que acharam dessa atividade? Vocês a classificariam como uma atividade de menino ou de 

menina? Por quê? Existe alguma diferença entre os movimentos realizados por meninos e 

meninas no decorrer da atividade?” (PRADO, V. M; E RIBEIRO, A. I. M. 2010, p.410). 

Outra proposta de intervenção que é direcionada pelos autores é o emprego de vídeos, 

filmes e documentários que possam problematizar as relações de gêneros, sexualidade e 

práticas corporais na escola, como exemplos de filmes sugeridos: “Billy Elliot (USA FILMS, 

2000) ou Menina de ouro (EUROPA FILMES, 2004).  

Billy Elliot descreve a história de um garoto de 11 anos que praticava boxe obrigado 

pelo pai, mas sua paixão pelo balé o incentivou a conhecer as aulas de dança da mesma 

academia que treinava. A professora de balé, que pela sensibilidade percebeu no garoto um 
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futuro com a dança, o incentivou e o mesmo abandonou o boxe para dedicar-se as aulas, 

mesmo contra o desejo seu pai e seu irmão.  

Menina de ouro descreve a história de Frankie, um ex-lutador que treinava grandes 

boxeadores, e se recusava a treinar mulheres e conheceu Maggie, uma jovem que sonhava em 

ser lutadora profissional e queria que Frankie a treinasse. Ao ver seu pedido rejeitado, ela 

começa treinar sozinha no ginásio com a ajuda de Scrap, melhor amigo de Frankie. Vencido 

pela determinação da garota, Frankie aceita ser seu treinador. 

Além de atividade educativa com filmes, é possível relacionar as profissões aos 

gêneros, e problematizar a questão ao debater-se os motivos pelos quais as mulheres não 

podem exercer profissões tipicamente masculinas como mecânica, motorista de taxi, entre 

outras, buscando levar os alunos a refletirem sobre a questão, se existe causas físicas, que 

tornam a mulher não qualificada para tal profissão ou os homens não qualificados para 

assumirem profissões tradicionalmente exercida por mulheres. 

Prado e Ribeiro (2010) apontam essas estratégias como possíveis modelos de 

intervenções para que a educação física aproprie-se de um significado muito maior do que o 

que rotineiramente acontece, atentando-se ao seu caráter formativo, político e social, assim 

como é considerado por Goellner et al.: “Ao constituir-se como um dos espaços capaz de 

promover aprendizagens significativas, a Educação Física, ao atuar na educação dos corpos, 

deve, sobretudo, tecer intervenções que contemplem a diversidade e o não preconceito.” 

(GOELLNER et al., 2008, p. 70-71). 

Enquanto bolsistas do PIBID/Educação Física, discutiu-se em grupo a problemática, e 

pensando no planejamento do professor, sugeriu-se o jogo QUIZ como uma estratégia lúdica 

para debate das relações de gênero na Educação Física escolar.  A ideia consiste em abordar 

assuntos e notícias que circulam nas grandes mídias acerca dos esportes de alto rendimento 

envolvendo seus atletas mais famosos. Este último citado com intuito de que os alunos 

familiarizem-se com os nomes e interajam melhor com a dinâmica, como por exemplo, uma 

questão comparando os salários de Neymar (jogador de futebol referência da seleção 

brasileira masculina) com o salário da Marta (jogadora de referência da seleção brasileira 

feminina de futebol) e transformá-las em perguntas com alternativas para respostas e 

apontarmos possíveis geradores de debates sobre a questão.  

Nessa dinâmica conseguiria-se chamar a atenção dos alunos sobre diversas questões 

do cotidiano, levantar críticas à circulação tendenciosa de notícias nas grandes mídias, 

associar a sua influencia nas aulas de educação física, que supervaloriza a participação dos 

meninos e ampliando assim a exclusão das meninas dos esportes. A ideia foi discutida em 
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grupo do PIBID no subprojeto Educação Física, e ainda não foi colocada em prática, mas 

espera-se que essa seja uma importante ferramenta para problematizar as relações de gênero e 

sexualidade nas aulas da disciplina.  

Sampaio et al. (2014)  ponderam a importância de se debater sobre as questões no 

ambiente escolar alegando que : “Discutir as relações de gênero nas aulas de Educação Física 

implica assumir que estamos diante de jogos de poder que transcendem o espaço escolar”.  

Os estudos de Monteiro et al. ( 2012) salientam a seriedade da formação continuada 

do professor da educação física como de caráter  imprescindível para adoção de estratégias 

inovadoras que enriquecem o planejamento escolar e o trato pedagógico frente a 

problemáticas de gênero e sexualidade. Analisaram em seus estudos artigos sobre lazer e 

escola, pertinentes para o debate sobre as relações e acercaram-se da concepção crítico-

superadora como processo crítico e reflexivo de ensino.  

Os autores citam Vianna e Unbehaum (2006) quando afirmam que:  

[...] a construção da identidade de gênero e da própria sexualidade extrapola a 

mera configuração biológica e defende que meninos e meninas brinquem 

com todas as atividades, independentemente da classificação que receberam 

culturalmente no que tange ao gênero. (MONTEIRO et al. 2012, p.146) 

 

Acredita-se que o ambiente escolar deve procurar promover a igualdade.  Além de que 

é na escola que deve ocorrer debates frequentes sobre a importância de se discutir gênero. 

Esta discussão deve ser vista como o reconhecimento de igualdade entre homens e mulheres, 

pois discussões neste formato são capazes de quebrar paradigmas, conceituando e pontuando 

que ninguém nasce homofóbico, transfóbico, ou agressor de mulheres, eles se tornam de 

acordo com a influência cultural recebida. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos artigos analisados, percebemos pelos relatos apresentados semelhanças 

com o que vivenciamos nas escolas parceiras do PIBID enquanto bolsistas do programa, com 

relação ao planejamento e execução das aulas, ao favoritismo masculino pelas práticas 

esportivas na educação física, principalmente no futebol.  

Discutir sobre as relações de gênero e sexualidade nunca foi uma tarefa fácil, menos 

ainda se tratando do ambiente escolar, foco central da nossa linha de pesquisa, onde o tema 

muitas vezes é tratado como um tabu, enraizado historicamente e propagado pela sociedade. É 

claro que com o passar dos tempos, a discussão vem ganhando espaço nos meios de 

comunicação que antes, eram ainda restritos a uma minoria da população, que sem acesso a 

muitas informações se apegavam a tradição, religiosidades e crenças totalmente excludentes; 

ao contrário dos dias atuais, em que a internet se faz presente no cotidiano das pessoas, 

veiculando todo e qualquer tipo de informação de qualquer lugar do mundo para quem está 

conectado. 

Após a análise dos artigos, concluímos que é notório tanto na prática, como nas 

referências estudadas que nas práticas corporais que envolvam força e habilidade os meninos 

prefiram realiza-la devido à suposta fragilidade e falta de habilidade das meninas. Percebemos 

também, que os discursos do professor enquanto educador, mesmo apresentando alguma 

coerência, quando afirmam que as meninas ficam receosas em praticar, se torna equivocado, 

uma vez que reproduz o pensamento da superioridade masculina ou ainda que há práticas de 

meninos e outras de meninas. 

Tendo em vista que esses estereótipos envolvem um universo que vai além da divisão 

por gêneros, mas também a própria sexualidade, como a condição/orientação sexual dos 

alunos, devemos nos atentar, pois se nós educadores replicarmos o que aprendemos 

historicamente, esses alunos crescerão com uma ideia equivocada dos conceitos aqui 

estudados, podendo reproduzir e dar continuidade a esta inferiorização feminina, que trás com 

ela, a violência contra mulheres e contra a população LGBT. Essa realidade foi mostrada nas 

pesquisas estudadas e confirmamos na prática através da nossa vivência nas escolas de 

Diamantina-MG, o que é preocupante. 

Por conseguinte, temos uma única certeza: o quão necessário e importante é falarmos 

das relações de gênero e sexualidade no ambiente escolar, categorizando a escola como 

principal instituição capaz de provocar minimamente mudanças de posturas, conceitos, 
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comportamentos, entre outros, frente a diversas problemáticas construídas culturalmente e 

ainda permanecem tão firmes que dificulta o processo da desconstrução de tais paradigmas. 

Isso nos faz pensar no programa escola sem partido, que uma vez aprovado, tende a favorecer 

o afastamento imensurável da escola com as discussões de gênero e, sem dúvida, contribuirá 

para que o pensamento de senso comum em relação ao tema, ganhe força e continue 

espalhando a cultura do ódio em relação as classes aqui em questão.   

Sentimos que os primeiros passos estão sendo dados através da literatura que em suas 

contribuições, nos confirma e compartilha acontecimentos peculiares ao ambiente escolar e às 

aulas de Educação Física, nos dizendo o seguinte: nessa caminhada não estamos sós, somos 

muitos que dividimos os mesmos anseios, os mesmos desafios a cada aula, em que a 

separação por gênero se faz presente e é tão frágil de ser tocada, inclusive por nós professores. 

Agindo como facilitadores, programas de formação docente como o PIBID, algumas 

disciplinas específicas como a Psicologia da Educação, além dos estágios supervisionados 

podem nos proporcionar experiências que contribuam com a quebra destes parâmetros, 

possibilitando discussões e problematizações junto aos futuros professores de educação física.  

Por fim, acreditamos que estamos no caminho certo, atravessar fronteiras, discutir e 

propor debates, e com isso, vemos a necessidade de nos aperfeiçoar e descontruir nossas 

concepções advindas do senso comum, para em seguida, levarmos este conteúdo à escola, 

para que todas as crianças sejam respeitadas e aprendam a respeitar, a partir da compreensão 

de que a diversidade existe, e não deve ser utilizada para classificar pessoas quanto às suas 

qualidades ou defeitos. As pessoas merecem respeito, e esse é um dos grandes benefícios de 

se trabalhar gênero na escola.  

Até quando vamos nos debruçar sobre o discurso de que trabalhar de acordo com as 

questões de gênero é um caminho obscuro? Finalizamos nosso Trabalho de Conclusão de 

Curso com um olhar positivo e otimista para o impasse sobre o debate desse tema no 

ambiente escolar. Através das sugestões dos autores sobre como problematizar tais relações 

na Educação Física, percebemos que há possibilidades acessíveis e ao alcance de todo e 

qualquer professor, que pode e deve investir e insistir cada vez mais nas aulas mistas e sem 

distinção de gênero, aproximando à realidade do aluno e facilitando o diálogo.  
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